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Hình minh họa và sơ đồ
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NGÕ RA CẢNH BÁO
Được kích hoạt

Chức năng 3-5 tiếp
điểm
Được kích hoạt

Không kích
hoạt

Nguồn điện
24V AC/DC
12V DC

Ví dụ đấu nối

BỘ HẸN GIỜ

BẢNG
ĐIỀU
KHIỂN
CẢNH
BÁO
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1 Cảnh báo An toàn Chung
Sách hướng dẫn lắp đặt này chỉ dành cho nhân viên có trình độ chuyên môn.
ROGER TECHNOLOGY không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc chấn thương do sử dụng
không đúng cách hoặc sử dụng không đúng mục đích được nêu trong sách hướng dẫn này.
Kích hoạt
Việc lắp đặt, đấu nối điện và điều chỉnh
phải được nhân viên có trình độ chuyên môn thực hiện theo
đặt lại mật
các quy trình thao tác tốt nhất và phùkhẩu
hợp với các quy định hiện hành.
Trước khi lắp đặt sản phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm trong tình trạng hoạt động tốt.
Ngắt nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào. Đồng thời, ngắt bất kỳ bộ ắc quy đệm được
sử dụng.
Chỉ sử dụng phụ tùngNguồn
chính
hãng khi sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm.
điện
Không thải bỏ vào môi
trường
hoặc để các vật liệu bao bì (nhựa, polystyrene, v.v…) trong tầm tay
24V AC/DC
của trẻ em, vì chúng là một nguồn tiềm ẩn nguy hiểm.
CẢNH BÁO! Thao tác với các linh kiện điện tử và đầu cực cẩn thận, vì những bộ phận này rất
nhạy với dòng điện tĩnh.

3 Đặc tính Kỹ thuật của Sản phẩm
Ví dụ đấu nối
ĐIỆN ÁP NGÕ VÀO GIAO DIỆN
ĐỘ HẤP THỤ DÒNG ĐIỆN
SỐ LƯỢNG BÀN PHÍM TỐI ĐA CÓ THỂ LIÊN KẾT
SỐ LƯỢNG CHỮ SỐ TỐI ĐA TRÊN MỖI MÃ NGƯỜI
DÙNG
SỐ LƯỢNG CHỮ SỐ TỐI THIỂU TRÊN MỖI MÃ NGƯỜI
DÙNG
SỐ LƯỢNG NGÕ VÀO CÓ SẴN
SỐ LƯỢNG MÃ NGƯỜI DÙNG MÀ GIAO DIỆN CÓ THỂ
LƯU TRỮ
LOẠI KÍCH HOẠT NGÕ RA
LOẠI NGÕ RA
DÒNG ĐIỆN CÓ THỂ ĐẢO CHIỀU TỐI ĐA (TẢI TRỞ
KHÁNG)
ĐỘ TRỄ KÍCH HOẠT RƠ LE
CHIỀU DÀI CÁP TỪ GIAO DIỆN ĐẾN BÀN PHÍM TỐI
ĐA
BÀN PHÍM CÓ HỖ TRỢ ĐÈN NỀN
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG

CẤP BẢO VỆ
CẤP BẢO VỆ
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
TRỌNG LƯỢNG
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

H85/TDS/I
H85/TDS/E
H85/TDS/TRIX

H85/DEC
H85/DEC2
24 VAC-DC
24 VAC-DC;
12 VDC
1 bàn phím 20mA
1 bàn phím + giao diện ở chế độ chờ 40 mA
1 bàn phín + giao diện có rơ le hoạt động 50 mA
4
2
6
3
4 ngõ vào điều khiển; 1 ngõ vào
cảnh báo
500

2 ngõ vào điều khiển

Công tắc an toàn (được kích hoạt cho đến khi nhả nút)
Rơ le, tiếp điểm không mang điện áp
Tải ở dòng xoay chiều – 1 chiều: 60 VA/24 V
Dòng điện tối đa: 1A
Điện áp tối đa: 30VAC-DC
100 ms
100 m (cáp hai lõi, 0,5 mm2)
6 đèn LED trắng, 2 mức cường độ sáng

- 10oC
+55 oC
H85/TDS: IP54
H85/DEC/HỘP
IP54
H85/DEC2/HỘP
H85/DEC/HỘP
H85/DEC2/HỘP
158x119x76
126x5x25
279 g
62 g
75x77x60mm Trọng lượng: 106 g
75x77x41mm Trọng lượng: 101 g
75x98x58mm Trọng lượng: 242 g

IPX0

(*) Kích hoạt giao diện H85/DEC hoặc H85/DEC2 bằng bộ điều khiển ROGER TECHNOLOGY. Ngoài ra, sử
dụng nguồn điện phù hợp với yêu cầu an toàn. Việc sử dụng nguồn điện không phù hợp với yêu cầu an toàn có
thể gây nguy hiểm.
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3 Mô tả Sản phẩm
Hệ thống điều khiển dựa trên mã H85 cho phép điều khiển các hệ thống động cơ tự động bằng cách
nhập mã. Hệ thống bao gồm tối thiểu 1 đến tối đa 4 bàn phím mã số H85/TDS tương thích với cạc
giao tiếp H85/DEC hoặc tối thiểu 1 đến tối đa 2 bàn phím H85/TDS tương thích với cạc giao tiếp
H85/DEC2.

4 Chức năng của Bàn phím H85/TDS
Bàn phím mã H85/TDS gồm có 12 phím, trong đó có 4 phím cũng có chức năng kích hoạt lệnh, để
quản lý truy nhập bằng mã.
Nó có hai đèn LED chỉ báo, một đèn LV xanh lá cây và một đèn LR màu đỏ, và một chuông.
Có thể lưu trữ tối đa 500 mã người dùng, mỗi mã phải có tối thiểu là 3 chữ số và tối đa là 6 chữ số.
Bàn phím được chiếu sáng bằng đèn LED trắng, sáng hơn khi hoạt động.

4 Chức năng của Giao diện H85/DEC – H85/DEC2
Giao diện H85/DEC kết nối với các bộ điều khiển ROGER có thể xử lý tối đa 4 bàn phím H85/TDS,
trong khi giao diện H85/DEC2 có thể xử lý tối đa 2 bàn phím H85/TDS.
Bàn phím cảm ứng dòng H85/TTD có thể được liên kết với nhau, với điều kiện tổng số bàn phím
được liên kết nằm trong giới hạn được nêu trong đặc tính kỹ thuật.

6 Lắp đặt Bàn phím
Tùy thuộc vào loại bàn phím được chọn (xem hình 2,3,4), tiến hành lắp đặt như sau:
• Tháo các ốc vít bảo vệ và mở bàn phím H85/TDS.
• Cố định bàn phím lên bề mặt mong muốn bằng ốc vít thích hợp (khách hàng tự cung cấp).
• Thực hiện đấu nối điện như minh họa trong hình 5 và 8. Để kết nối với cạc giao tiếp H85/DEC hoặc
H85/DEC2, sử dụng cáp có tiết diện 0,5mm2 với chiều dài tối đa là 100 m.
• Lắp lại bàn phím H85/TDS và vặn chặt các nắp bảo vệ hai bên, bảo đảm chúng được đặt đúng vị trí.

7 Mô tả các tiếp điểm của giao diện H85/DEC – H85/DEC2
TIẾP ĐIỂM

H85/DEC
Nguồn điện 24VAC-DC hoặc 12VDC
Chọn loại nguồn điện bằng cầu nhảy J1 (xem hình 5, chi tiết D)
Một bộ hẹn giờ hoặc tiếp điểm chính có thể kết nối giữa các đầu cực 3-5.
Chức năng này chỉ hoạt động nếu cầu nhảy J2 trong chi tiết E nằm ở vị trí EXT.
Nếu tiếp điểm ở trạng thái mở và mã người dùng hợp lệ được nhập trên bàn
phím, rơ le OUT không thể được kích hoạt.
Kết nối bàn phím với nguồn điện
SYNC: Đầu cực để nối nhiều bàn phím với chức năng đồng bộ hóa
Ngõ ra lệnh A (tiếp điểm rơ le N.A.)
Ngõ ra lệnh B (tiếp điểm rơ le N.A.)
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TIẾP ĐIỂM

H85/DEC
Ngõ ra lệnh C (tiếp điểm rơ le N.A.)
Ngõ ra lệnh D (tiếp điểm rơ le N.A.)
Ngõ ra CẢNH BÁO (tiếp điểm N.C.)
Tiếp điểm mở khi phát hiện trạng thái cảnh báo. Để loại bỏ chức năng này,
xem cầu nhảy J3 (hình 5, chi tiết F)
Nguồn điện 24VAC/DC
Kết nối bàn phím với nguồn điện
SYNC: Đầu cực để nối nhiều bàn phím với chức năng đồng bộ hóa
Ngõ ra lệnh A (tiếp điểm rơ le N.A.)
Ngõ ra lệnh B (tiếp điểm rơ le N.A.)

8 Lắp đặt Giao diện H85/DEC
Tiến hành lắp đặt như sau (xem hình 6 và 7):
• Mở vỏ H85/DEC/HỘP và gắn nó lên tường bằng ốc vít thích hợp, do khách hàng tự cung cấp.
• Thực hiện đấu nối điện như minh họa trong hình 5.

9 Lắp đặt Giao diện H85/DEC2
Tiến hành lắp đặt như sau (xem hình 9):
• Mở vỏ H85/DEC2/HỘP và gắn nó lên tường bằng ốc vít thích hợp, do khách hàng tự cung cấp.
• Thực hiện đấu nối điện như minh họa trong hình 8.

10 Quy trình dò sóng bàn phím trên giao diện H85/DEC

Bật nguồn

Nhấn
và giữ

Sáng lần lượt

Cùng sáng
10 giây

Nhả ra

Đèn LED A sáng
Nhấn
“#” 3 lần

Đèn LED LV sáng

x2 giây

Đèn LED LV-LR nhấp
nháy luân phiên

Đèn LED
L1 nhấp
nháy trong
2 giây
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• Bật giao diện H85/DEC. Các đèn L1, L2, A, B, C, D lần lượt sáng để xác nhận trạng thái hoạt động
tốt.
• Nhấn và giữ phím PROG trên giao diện H85/DEC trong ít nhất 10 giây.
• Các đèn LED A, B, C, D sẽ lần lượt sáng và sau đó tắt;
• Các đèn LED cùng sáng cho biết quy trình dò sóng đã được kích hoạt.
• Nhấn phím PROG.
• Đèn LED LV xanh lá cây và đèn LED LR màu đỏ trên bàn phím H85/TDS (H85/TTD) sẽ luân
phiên nhấp nháy.
• Nhấn phím # 3 lần (# # #) trên bàn phím sẽ được mã hóa trước tiên. Nếu quy trình dò sóng thành
công, đèn LED LV xanh lá cây sẽ sáng và chuông phát ra tiếng bíp dài.
• Trên giao diện H85/DEC, đèn LED A trên bàn phím được mã hoá thay đổi từ nhấp nháy sang chế
độ sáng ổn định.
• Tiến hành mã hóa các bàn phím khác (# # #). Đối với mỗi bàn phím được mã hoá, các đèn LED
tương ứng (B ... C ... D) sẽ sáng lên trên giao diện.
• Đối với bàn phím mã hóa 1, 2 hoặc 3, nhấn PROG trong 2 giây để kết thúc quy trình dò sóng. LED
L1 trên giao diện bắt đầu nhấp nháy.
• Đối với 4 bàn phím được mã hoá, quy trình sẽ tự động kết thúc. Đèn LED L1 trên giao diện bắt đầu
nhấp nháy.
CẢNH BÁO! Nếu không giữ phím PROG đủ 10 giây, đèn LED xanh lá cây sẽ sáng lên và
đèn quy trình dò sóng sẽ bị gián đoạn. Khi đó, nên tắt nguồn và bật lại và lặp lại quy trình dò sóng.

11 Quy trình dò sóng bàn phím trên giao diện H85/DEC2

Bật nguồn

Đèn LED L1
sáng trong 5 giây

Đèn LED L1
nhấp nháy nhanh

• Bật giao diện. Các đèn L1, A, B lần lượt sáng để xác nhận trạng thái hoạt động tốt.
• Đèn LED L1 sẽ sáng trong khoảng 5 giây;
• Nếu dò được bàn phím, đèn LED L1 sẽ nhấp nháy nhanh và quy trình dò sóng đã thực hiện thành
công.
• Nếu không dò được bàn phím, đèn LED L1 sẽ tắt. Kiểm tra lại kết nối giữa giao diện và bàn phím.
Chế độ hai bàn phím
Khi sử dụng hai bàn phím H85/TDS (H85/TTD, hoặc nếu sau này lắp đặt thêm bàn phím thứ hai, tiến
hành quy trình dò sóng theo hướng dẫn tại chương 10.
Có hai đèn LED chỉ báo (A, B) chứ không phải là 4.
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12 Lưu mã người dùng
Trước tiên, bật nguồn, để bắt đầu sử dụng bàn phím, mật khẩu mặc định là 0000.
Xem Chương 14 để thay đổi mật khẩu.
Ví dụ 1.

CHỮ SỐ
Đèn LED LR sáng

Mật khẩu

Đèn LED LV sáng trong 2 giây

Mã người dùng

Mã người dùng (ví dụ: 34741) cho phép tất cả ngõ ra OUT (nếu được kết nối) liên kết với các phím
chức năng 1/A, 4/B, 7/C, */D
* 0000 * (đèn LED LR sáng) 34741 # #
Nếu quy trình này thành công, đèn LED LV xanh lá cây sẽ sáng trong 2 giây. Chuông báo vang lên
cho đến khi đèn LED tắt.
Ví dụ 2.

CHỮ SỐ
Đèn LED LR sáng

Mật khẩu

Đèn LED LV sáng trong 2 giây

Mã người dùng

Mã người dùng (ví dụ: 34741) cho phép tất cả ngõ ra OUT_B liên kết với phím chức năng 4/B.
* 0000 * (đèn LED LR sáng) 31306 # B #
Nếu quy trình này thành công, đèn LED LV xanh lá cây sẽ sáng lên trong 2 giây. Chuông báo vang
lên cho đến khi đèn LED tắt.
Lưu ý: nếu nhập đúng mật khẩu, đèn LED LR màu đỏ sẽ sáng. Nếu đèn này không sáng,
hãy kiểm tra lại mật khẩu đã được nhập chính xác hay chưa.
CẢNH BÁO!
• KHÔNG THỂ lưu mã người dùng là 0000 (mật khẩu mặc định của nhà sản xuất)
• KHÔNG THỂ lưu mã người dùng giống với mật khẩu bảo vệ (ví dụ: mã người dùng 1234
và mật khẩu 1234)
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12.1 Kích hoạt mã người dùng
Ví dụ 1.

CHỮ SỐ:
Trong 5 giây

Đèn LED LV sáng

Mã người dùng

1. Nhập mã người dùng đã lưu (ví dụ: 34741) kèm theo sao (*) CHỈ khi một trong các ngõ ra OUT
(A…B…C…D) được kích hoạt.
2. Nếu mã đã được lưu trong bộ nhớ, đèn LED LV xanh lá cây của bàn phím sẽ sáng lên.
Ví dụ 2.
CHỮ SỐ:
Trong 5 giây

Đèn LED LV sáng

Đèn LED B sáng

Mã người dùng

1. Nhập mã người dùng đã lưu (ví dụ: 31036) kèm theo sao (*) và sau đó nhấn phím chức năng đã
kích hoạt (ví dụ 4/B vì ngõ ra OUT_B được kết nối với lệnh từng bước của bộ điều khiển) để mở hệ
thống tự động.
2. Nếu mã đã được lưu trong bộ nhớ, đèn LED LV xanh lá cây của bàn phím sẽ sáng lên.
3. Trên giao diện H85/DEC – H85/DEC2, đèn LED liên kết với ngõ ra được kích hoạt OUT sẽ sáng
lên. Như trong ví dụ này là đèn LED B.
LƯU Ý: Khi kích hoạt mã gồm 6 chữ số có chức năng che mã, xem Chương 16
CẢNH BÁO!
• Thời gian cách quãng giữa lúc nhấn phím trước và phím sau tối đa là 5 giây. Nếu không,
cảnh báo lỗi (đèn LED LR sẽ nhấp nháy nhanh 3 lần) và phải nhập lại mã.
• Nếu nhấn phím chức năng không được kích hoạt 1/A, 4/B, hoạt động tự động sẽ không
diễn ra.
• Hệ thống tự động có thể được mở bằng cách nhấn phím chức năng “deadman’s switch”
(công tắc bảo vệ) (ví dụ: 4/B), nếu thông số tương ứng đã được kích hoạt trên bộ điều khiển
ROGER.
• Trường hợp xảy ra lỗi, nhấn # để thoát khỏi chế độ kích hoạt.
• Không thể phát ra lệnh đồng thời từ nhiều bàn phím. Bàn phím đầu tiên để hoàn thành mã
người dùng sẽ chặn các bàn phím khác. Đèn LED LV và LR sẽ lần lượt nhấp nháy trên các
bàn phím bị chặn.
• Giao diện H85/DEC2 chỉ hỗ trợ hai ngõ ra OUT (nếu được kết nối), liên kết với các phím
1/A và 4/B.
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13 Xóa mã người dùng

CHỮ SỐ:
Trong vòng 5 giây

Đèn LED LR sáng

Mã người dùng

Đèn LED LV sáng trong 2 giây

Xác nhận mã người dùng

Xác định mã người dùng (ví dụ 34741) cần xóa và nhập theo thứ tự:
# # 34741 *
Nếu mã đã có trong bộ nhớ, đèn LED LR màu đỏ sẽ nhấp nháy và sau đó sáng ổn định.
Xác nhận trong vòng 5 giây, bằng cách nhập
34741 *
Nếu hai mã khớp với nhau thì có nghĩa là quy trình này đã thành công và đèn LED LV xanh lá cây sẽ
sáng lên trong 2 giây. Chuông sẽ kêu cho đến khi đèn LED tắt.

14 Thay đổi mật khẩu
Để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống, quý khách nên thay đổi mật khẩu.
Mật khẩu mặc định của nhà sản xuất là 0000

CHỮ SỐ:
Trong vòng 5 giây

Đèn LED LR sáng

Mật khẩu mặc định

Mật khẩu mới

Đèn LED LV sáng trong 2 giây

Xác nhận mật khẩu

Nhập theo thứ tự (ví dụ mật khẩu mới là 35289):
* * 0000 # (Đèn LED LR màu đỏ sẽ sáng lên) 35289 # 35289 #
Nếu quy trình này thành công, đèn LED LV xanh lá cây sẽ sáng lên và chuông sẽ kêu trong 2 giây.
Nếu quy trình này KHÔNG thành công, đèn LED LR màu đỏ sẽ nhấp nháy nhanh 5 lần và chuông sẽ
kêu ngắt quãng.

14.1 Đặt lại mật khẩu theo mặc định của nhà sản xuất
Nếu mất/quên mật khẩu, quý khách có thể đặt lại mật khẩu theo giá trị mặc định của nhà sản xuất
(0000) nếu biết một mã người dùng bất kỳ đã được lưu.
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LƯU Ý: (chỉ đối với H85/DEC2) Để kích hoạt tính năng đặt lại mật khẩu, chọn cầu nhảy J1
như trong hình 8, chi tiết H.

Mật khẩu?

CHỮ SỐ:

Đèn LED LR sáng

Mã người dùng

Mật khẩu mặc định

Đèn LED LV sáng trong 2 giây

Xác nhận mật khẩu

Để đặt lại mật khẩu, chẳng hạn, nếu biết mã người dùng là 3103, nhập theo thứ tự:
* * 3103 # (Đèn LED LR màu đỏ sẽ sáng lên) 0000 # 0000 #
Nếu quy trình này thành công, đèn LED LV xanh lá cây trên bàn phím sẽ sáng trong 2 giây và chuông
sẽ kêu cho đến khi đèn tắt.
Nếu quy trình này KHÔNG thành công, đèn LED LR màu đỏ trên bàn phím sẽ nhấp nháy nhanh 5 lần
và chuông sẽ kêu ngắt quãng.

15 Xóa hoàn toàn bộ nhớ
Có thể xóa tất cả mã người dùng trong bộ nhớ bằng bàn phím H85/TDS (85/TTD) hoặc giao diện
H85/DEC – H85/DEC2.
Xóa bộ nhớ bằng bàn phím từ xa
Đèn LED LV-LR nhấp nháy trong 2 giây

CHỮ SỐ:

MẬT KHẨU ĐÃ NHẬP
LẦN TRƯỚC

Nhập theo trình tự trên bàn phím H85/TDS (H85/TTD), sử dụng mật khẩu đã nhập lần trước (ví dụ
mật khẩu đã nhập lần trước là 35289).
Nếu đúng mật khẩu, đèn LED LV xanh lá cây và LR màu đỏ trên bàn phím sẽ nhấp nháy chậm trong
2 giây, đồng thời chuông sẽ kêu.

Xóa bộ nhớ bằng giao diện H85/DEC
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Để xóa bộ nhớ bằng giao diện H85/DEC, tiến hành như sau:
Tắt nguồn

Bật nguồn

Đèn sáng

Nhấn và giữ

Đèn sáng

Đèn tắt

nhấp nháy trong 4 giây

Nhả ra

• Tắt nguồn;
• Nhấn và giữ phím PROG đồng thời khôi phục lại nguồn điện (mà không nhả phím PROG ra).
Trước tiên, các đèn LED L1 và L2 sẽ tắt và các đèn LED A, B, C, D sẽ sáng lên; sau đó, các đèn LED
L1 và L2 sẽ sáng lên và các đèn LED A, B, C, D sẽ tắt.
• Nhả phím PROG ra.
• Chế độ xóa được kích hoạt và các đèn LED L1 và L2 sẽ nhấp nháy trong 4 giây.
Xóa bộ nhớ bằng giao diện H85/DEC2
Để xóa bộ nhớ bằng giao diện H85/DEC2, tiến hành như sau:
Tắt nguồn

Bật nguồn

Nhấn và giữ

Đèn sáng

Nhả ra

Đèn sáng

Đèn tắt

nhấp nháy trong 4 giây

• Tắt nguồn;
• Nhấn và giữ phím PROG đồng thời khôi phục lại nguồn điện (mà không nhả phím PROG ra).
Trước tiên, các đèn LED A và B sẽ sáng lên; sau đó, chúng sẽ tắt và đèn LED L1 sẽ sáng lên.
• Nhả phím PROG ra.
• Chế độ xóa được kích hoạt và các đèn LED L1, A và B sẽ nhấp nháy trong 4 giây.

16 Chức năng nâng cao: Che mã
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CẢNH BÁO! Tính năng này có sẵn cho mã người dùng gồm 6 chữ số, nhằm cải thiện tính bảo
mật khi nhập mã.
Chức năng che mã cho phép ẩn mã thực giữa các chữ số nhập ngẫu nhiên.
Mã sẽ được đọc từ 6 chữ số được nhập ngay trước phím sao (*).
Ví dụ: mã người dùng là 245672, ngõ ra được kích hoạt là OUT_ B.
294862 ... 308236 245672 * 057986 ... 791964 * B
Lưu ý: đơn giản chỉ cần nhập 245672 ** B, mã được kích hoạt bằng cách bỏ qua chức năng che mã.

17 Đèn chỉ báo
THÔNG BÁO LỖI
BÀN PHÍM H85/TDS
Đèn LED LR nhấp nháy
nhanh 5 lần
Chuông kêu cách quãng

Đèn LED LV và LR luân
phiên nhau nhấp nháy
Đèn LED L1 nhấp nháy
nhanh
Đèn LED L1 nhấp nháy chậm
Đèn LED L2 không sáng
(chỉ có ở H85/DEC)
Đèn LED L2 sáng trong 3
giây (chỉ có ở H85/DEC)
Đền LED L2 vẫn sáng
(chỉ có ở H85/DEC)

NGUYÊN NHÂN
Mật khẩu không đúng
Mã người dùng không có trong bộ nhớ
Mã người dùng hoặc mật khẩu được nhập có ít hơn 3 chữ số hoặc nhiều hơn 6
chữ sỗ
Trong chế độ xoá mã hoặc chế độ thay đổi mật khẩu: mã đã nhập không khớp
với mã xác nhận.
Mã người dùng đã được lưu trữ.
Không nhập * sau mã người dùng.
Chữ số nhập không chính xác: # thay vì *.
(Chỉ có ở H85/DEC2) Lưu mã người dùng trên phím chức năng C hoặc D
không được hỗ trợ bởi giao diện
Nhập sai mã người dùng 5 lần liên tiếp.
Khóa bàn phím trong 20 giây.
Nếu có nhiều bàn phím được kết nối với cạc giao tiếp: một trong những bàn
phím này đang truyền đi một lệnh.
Không có lỗi.
Lỗi giao tiếp với bàn phím.
Chỉ có ở H85/DEC2: một trong hai bàn phím không hoạt động đúng hoặc bị
ngắt kết nối.
Không nhận được cảnh báo
Lỗi lặp lại, nhưng không nghiêm trọng khi giao tiếp với bàn phím. Kiểm tra để
đảm bảo cáp không được đặt gần các nguồn gây nhiễu.
Hệ thống cảnh báo giả
Kết nối một bàn phím không được giao diện chấp nhận.
Cáp kết nối bị ngắt kết nối trong hơn 40 giây (từ ít nhất một bàn phím).
Tiếp điểm ALRM mở.
Để giải trừ cảnh báo, nhấn phím PROG trong 1 giây, đèn LED L2 tắt và tiếp
điểm ALRM sẽ đóng. Kiểm tra xem bàn phím nào kích hoạt cảnh báo như mô
tả trong phần CHẨN ĐOÁN CHỨC NĂNG

Nếu vẫn còn thông báo lỗi, hãy liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Kỹ thuật để được hỗ trợ.

18 Chẩn đoán chức năng (chỉ có ở H85/DEC)
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Nếu có thông báo lỗi (đèn LED L2 màu đỏ nhấp nháy hoặc liên tục), kiểm tra chức năng của bàn
phím như sau:
• Nhấn phím PROG trên giao diện H85/DEC. Đèn LED L1 và L2 màu đỏ sẽ tắt.
• Với mỗi lần nhấn phím PROG liên tục, giao diện sẽ xác minh các bàn phím theo thứ tự (từ 1 đến 4).
• Bàn phím được kiểm tra được xác định bằng số lần nhấp nháy liên tục của LED L1 xanh lá cây hoặc
đèn LED L2 màu đỏ. Nếu đèn LED L1 xanh lá cây nhấp nháy, điều này có nghĩa là không có lỗi nào
được phát hiện trong bàn phím.
Nếu đèn LED L2 màu đỏ nhấp nháy, điều này có nghĩa là:
- Bàn phím không hoạt động
- Giao diện dò thấy bàn phím không được ghi nhớ;
- Bàn phím được kết nối, nhưng giao diện không chấp nhận mã số định danh (ID) của nó.
• Khi bàn phím đã được kiểm tra, nhấn phím PROG để trở lại hoạt động bình thường; đèn LED L1
xanh lá cây nhấp nháy nhanh.

19 Kiểm tra Ban đầu
• Bật nguồn điện, đèn LED L1, L2, A, B, C, D trên giao diện H85/DEC (L1, A, B trên giao diện
H85/DEC2) sẽ lần lượt sáng.
• Kiểm tra xem các ngõ ra OUT_A, OUT_B, OUT_C, OUT_D đã được kích hoạt hay chưa (nếu
được kết nối, chỉ ngõ ra OUT_C và OUT_D đối với dòng H85/DEC2) bằng cách nhấn các phím
chức năng 1/A, 4/B, 7/C, */D.
Chuông bàn phím sẽ kêu và đèn LED LV xanh lá cây sẽ sáng.
• Kiểm tra để đảm bảo với các bàn phím đã được ghi nhớ, đèn LED L1 xanh lá cây sẽ nhấp nháy
nhanh và đèn LED L2 màu đỏ vẫn tắt (chỉ đèn L2 đối với dòng H85/DEC)
• Kiểm tra chế độ đèn nền với 6 đèn LED của bàn phím. Nếu không sử dụng, độ sáng của đèn LED sẽ
mờ dần. Đèn sẽ sáng hơn sau khi nhấn một phím bất kỳ.

20 Bảo trì
Thực hiện bảo trì định kỳ 6 tháng một lần.
Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ và chức năng của thiết bị.
Nếu thiết bị bám bụi bẩn, ẩm ướt, côn trùng hoặc dị vật khác, hãy ngắt nguồn điện và vệ sinh sạch sẽ
bảng mạch và vỏ.
Lặp lại quy trình kiểm tra lắp đặt ban đầu sau khi vệ sinh sạch sẽ.
Nếu phát hiện mài mòn trên bảng mạch in, hãy đánh giá xem có cần phải thay thế bảng mạch hay
không.

20 Thải bỏ
Chỉ nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn mới được tháo sản phẩm theo quy trình
phù hợp để tháo sản phẩm ra đúng cách và an toàn. Sản phẩm này có chứa nhiều vật liệu
khác nhau. Một số vật liệu có thể tái chế được nhưng một số khác phải được xử lý đúng
cách tại các cơ sở tái chế hoặc quản lý chất thải cụ thể theo quy định của luật pháp địa
phương áp dụng cho loại sản phẩm này.
Không thải bỏ sản phẩm này dưới dạng rác thải sinh hoạt. Tuân thủ luật pháp địa phương
về thu gom rác thải khác nhau hoặc giao sản phẩm cho nhà cung cấp khi mua một sản
phẩm mới tương đương.
Luật pháp địa phương có thể áp dụng các hình phạt nghiêm ngặt đối với việc xử lý sản phẩm này
không đúng cách.
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Cảnh báo! Một số bộ phận của sản phẩm này có thể chứa các chất có hại cho môi trường hoặc nguy
hiểm và có thể gây ra thiệt hại cho môi trường hoặc nguy cơ sức khoẻ nếu được xử lý không đúng
cách.

21 Thông tin khác và thông tin liên lạc
ROGER TECHNOLOGY có toàn quyền sở hữu đối với ấn phẩm này.
ROGER TECHNOLOGY có quyền sửa đổi ấn phẩm này mà không cần thông báo trước. Nghiêm
cấm mọi hình thức sao chép, quét tài liệu hoặc sửa đổi tài liệu này mà không có sự cho phép trước của
ROGER TECHNOLOGY.
Tài liệu này được cung cấp ở dạng bản in sẵn. Mọi cập nhật trong nội dung của tài liệu này đều có tại
vùng giới hạn trên trang web www.rogertechnology.com/B2B của chúng tôi.
BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA ROGER TECHNOLOGY:
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu
08:00 đến 12:00 - 13:30 đến 17:30
Điện thoại: +39 0415937023
E-mail: service@rogertechnology.it
Skype: service_ rogertechnology

23 Tuyên bố Hợp quy
Tôi, người ký tên dưới đây, là người đại diện theo pháp luật của nhà sản xuất
Roger Technology
Via Botticelli 8,
31020 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)
theo đây TUYÊN BỐ rằng thiết bị được mô tả dưới đây:
Mô tả sản phẩm: Bàn phím mã số cùng với giao diện
Model: H85/TDS – H85/DEC – H85/DEC
Phù hợp với các điều kiện pháp lý của các chỉ thị sau đây:
- 2004/108/CE
- 2011/65/CE
-2006/95/EC
và tất cả tiêu chuẩn và/hoặc yêu cầu kỹ thuật được nếu dưới đây đã được áp dụng:
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
Hai con số cuối cùng của năm dán nhãn
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Địa điểm: Mogliano V.to
Ngày: 10-05-2014
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